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Distomo –
Amvrossos

Στην αρχαιότητα, η περιοχή του Διστόμου λεγόταν 
«Αμβροσσός» - πηγή της «αμβροσίας» των θεών του 
Ολύμπου. Αυτήν την περιοχή, στους πρόποδες του 
Παρνασσού, σε υψόμετρο 400 μέτρων, με σύμμαχο 
την αύρα από τον κόλπο των Αντικύρων, είχε 
επιλέξει η οικογένεια μας, από το 1950, για να 
καλλιεργεί αμπέλια.
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A Family Run 
– Artisan 
Winery
Το 2014, τα τρία αδέρφια Αλέξανδρος, Άγγελος &
Στάθης δώσαμε μια νέα πνοή σε αυτήν την 
προσπάθεια, φυτεύοντας νέες Ελληνικές ποικιλίες και 
ολοκληρώνοντας ένα καινούριο οικογενειακό 
οινοποιείο. 
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Minimum 
Intervention

Στη φιλοσοφία μας, κεντρικό ρόλο έχει η Βιολογική 
Καλλιέργεια και η «ελάχιστη παρέμβαση», αφού 
πιστεύουμε πως η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
ενός κρασιού αποφασίζονται στο αμπέλι. 

Αφού, η οινοποίηση ξεκινά στο αμπέλι!
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Wine 
Philosophy
Αυτό οδηγεί σε έναν τρόπο οινοποίησης, που σέβεται 
τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας, και προβάλλει τα 
καλύτερα στοιχεία κάθε κρασιού. 

Ως αποτέλεσμα, τα κρασιά μας εκφράζουν όχι μόνο 
τη φιλοσοφία και την προσπάθειά μας, αλλά και την 
ιστορία, το «χαρακτήρα» και την «ψυχή» της 
περιοχής μας.
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Vinifera

Our Wines
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Limniona

Μια χαρισματική Λημνιώνα με μεγάλη εκχύλιση και 
ωρίμανση μόνο σε καινούρια γαλλικά βαρέλια. 

Έχει βαθύ πορφυρό χρώμα, αρώματα μαύρων 
φρούτων, βανίλιας και καφέ και βελούδινο στόμα με 
γενναιόδωρο τελείωμα. 

Ο σαγηνευτικός χαρακτήρας του, 
αποζητά κόκκινο κρέας με πικάντικες σάλτσες και 
τυριά με έντονη γεύση. 

Ποικιλιακός Οίνος
Βιολογικός Οίνος - Ερυθρός Ξηρός
Χωρίς Επεξεργασία – Χωρίς Φιλτράρισμα
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Limniona -
Syrah
Η αρωματική Λημνιώνα και το βελούδινο Syrah
ενώνουν τις αρετές τους σε ένα
φίνο κρασί που ωριμάζει για 24 μήνες στο βαρέλι και 
στη φιάλη. 

Bαθύ πορφυρό χρώμα, αρώματα κερασιού, 
μπαχαρικών και ξηρών καρπών και στόμα
απαλό με ιδιαίτερη επίγευση. 

Ο ασυμβίβαστος χαρακτήρας του αποζητά ψητό 
κρέας & κόκκινα πιάτα της Μεσογειακής κουζίνας. Ποικιλιακός Οίνος

Βιολογικός Οίνος - Ερυθρός Ξηρός
Χωρίς Επεξεργασία – Χωρίς Φιλτράρισμα
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Certification

Στο «boutique – style» οινοποιείο μας, συνδυάζουμε 
αρμονικά οι παραδοσιακές τεχνικές με τη σύγχρονη 
τεχνογνωσία και τα μοντέρνα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας. 

Αυτό οδηγεί σε έναν τρόπο οινοποίησης, που σέβεται 
τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας, και προβάλλει τα 
καλύτερα στοιχεία κάθε κρασιού.
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Contact 
Information

Web-site: www.viniferawinery.com
Mail: viniferawinery@gmail.com
Mobile: 0030 6948244955
Address: 47, 10is Iouniou Road, 32005, 

Distomo Greece
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